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GLAZEN KOM 5KGB
HANDLEIDING

GLASS BOWL 5KGB
QUICK START GUIDE

BOL EN VERRE 5KGB
GUIDE D’UTILISATION

GLASSCHÜSSEL 5KGB
KURZANLEITUNG

CIOTOLA IN VETRO 5KGB 
GUIDA RAPIDA

BOL DE CRISTAL 5KGB 
GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

GLASSKÅL 5KGB 
BRUKSANVISNING

GLASSBOLLE 5KGB 
BRUKSANVISNING

LASIKULHO 5KGB 
PIKA-ALOITUSOPAS

GLASSKÅL 5KGB 
KOM HURTIGT I GANG

TAÇA DE VIDRO 5KGB 
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

GLERSKÁL 5KGB 
FLÝTILEIÐBEININGAR

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΠΟΛ 5KGB 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

SZKLANA DZIEŻA 5KGB 
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША 5KGB 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

SKLENĚNÁ MÍSA 5KGB 
STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

СТЪКЛЕНА КУПА 5KGB 
КРАТКО РЪКОВОДСТВО

SKLENÁ MISA 5KGB 
RÝCHLY NÁVOD NA ZAČIATOK

BOL DE STICLĂ 5KGB 
INSTRUCŢIUNI RAPIDE DE UTILIZARE



Dit is een beknopte handleiding voor het gebruik van de glazen kom 5KGB:
De glazen kom is exclusief ontworpen voor de multifunctionele keukenrobots met kantelbare 
kop (modellen 5K45, 5KSM150PS en 5KSM156PS). Voor uitgebreide informatie over het gebruik 
van deze staande keukenrobots raadpleegt u de “Gids voor het beste resultaat” die bij uw 
keukenrobot is geleverd.

Deze glazen kom is ontworpen om op verschillende 
multifunctionele keukenrobots met kantelbare kop 
te passen.
Voor een stevige bevestiging wordt een speciale 
schroefring van polymeer aangebracht tussen het 
glas en de metalen grendelplaat voor de kom van 
de keukenrobot. Voer de volgende instructies uit 
om de glazen kom op uw staande keukenrobot te 
bevestigen.
De schroefring aan de glazen kom bevestigen
1. Keer de kom ondersteboven.
2. Draai de kunststof schroefring rechtsom op 

de schroefdraad aan de onderkant van de 
glazen kom totdat deze stevig vastzit.

De glazen kom aan de keukenrobot bevestigen
1. Draai de snelheidsregeling op “O” 

(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Kantel de motorkop achterover.
4. Plaats de glazen kom op de grendelplaat 

voor de kom.
5. Draai de kom voorzichtig rechtsom.
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De glazen kom van de keukenrobot verwijderen
1. Draai de snelheidsregeling op “O” 

(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Kantel de motorkop achterover.
4. Draai de kom linksom.
De schroefring van de glazen kom verwijderen
1. Keer de kom ondersteboven.
2. Draai de schroefring linksom totdat deze 

kan worden verwijderd.
3. Als de schroefring te vast zit, plaatst u 

de kom terug in de grendelplaat voor de 
kom en draait u de kom linksom totdat de 
schroefring los is.



− Verwijder de schroefring voordat u de kom 
in de magnetron plaatst. 

− Om schade aan de glazen kom te 
voorkomen, mag u deze niet gebruiken in 
omgevingen met zeer hoge temperaturen, 
bijvoorbeeld in een oven of op een 
kooktoestel.

TIPS VOOR HET GEBRUIK

BEHANDELING EN REINIGING

− De kom en schroefring zijn vaatwasmachine-
bestendig. Het deksel is ook vaatwasmachine-
bestendig, maar mag alleen in het bovenste 
rek van de vaatwasser worden geplaatst.

− U kunt deze onderdelen ook grondig 
reinigen in een warm sopje, vervolgens goed 
afspoelen en laten drogen.

MARKERINGEN VERMELD OP HET DEKSEL

− vaatwasmachinebestendig, alleen in het 
bovenste rek

− niet-hermetisch deksel

VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

− Uw staande keukenrobot is in de fabriek 
ingesteld voor optimale prestaties. Tijdens 
het gebruik van de glazen kom moet u 
mogelijk de afstand tussen de menghaak 
en de kom aanpassen. Controleer of de 
schroefring goed is aangedraaid om te 
voorkomen dat de menghaak de kom 
raakt. Bij een correcte plaatsing kunnen 
de handgreep en de gietmond niet in 
aanraking komen met de voet van de 
keukenrobot. Raadpleeg de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding voor de staande 
keukenrobot (GIDS VOOR HET BESTE 
RESULTAAT) voor uitgebreide instructies 
over het aanpassen van de afstand tussen 
de menghaak en de kom (pagina 7 onder 
“Speling tussen platte menghaak en kom”).

N
ED

ER
LA

N
D

S

De vorm van de staande keukenrobot is een handelsmerk van KitchenAid, V.S.
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